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Süs  bitkileri  sektörü,  ülkemizde  özellikle  1980’li  yıllardan  sonra  hızlı  bir  
gelişme göstererek tarımsal üretim ağı içinde önemli bir yer edinmiştir. Süs bit-
kileri üretimi ilk dönemlerde yabancı kökenli yurttaşların daha sonra göçmen ve 
yerli vatandaşların  tarımsal bir faaliyet alanı olarak öncelikle Yalova ve İstanbul 
çevresinde gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Daha sonraki yıllarda Antalya, İzmir, 
Adana ve bu iller kanalı ile diğer bölgelere de yayılmıştır. Süs bitkileri sektörü, 
ilk üretim dönemlerinde sadece saksılı süs bitkileri ve kesme çiçek alanlarında 
hizmet verirken, ilerleyen dönemlerde ise bu alanlara dış mekan süs bitkileri ve 
doğal çiçek soğanlarının da eklenmesi ile bugün çok geniş bir yelpazede ihracat 
ve ithalat gerçekleştirilen bir tarım kolu haline geldiği görülmektedir.

Ülkemizin coğrafik koşulları süs bitkileri varlığı, üretimi ve yetiştiriciliği 
açısından ürün çeşitliliği ile yetiştirme ve pazarlama olanaklarını olumlu bir 
şekilde etkilemektedir. Ayrıca son yıllarda eğitim ve kültür seviyesindeki artış 
ekonomik gelişmeye paralel olarak hem iç hem de dış piyasada süs bitkilerine 
olan talebi arttırmıştır. Bu artışa bağlı olarak da yükselen talebin karşılanması 
iş imkanlarını da beraberinde getirerek birçok bireye yeni istihdam olanakları 
sunmaya başlamıştır.

Süs bitkilerine artan talep ve çeşitliliğin karşılanması, süs bitkilerinde 
üretimin ve var olan tekniklerin geliştirilmesini önemli bir hale getirmektedir. 
Ülkemizde süs bitkileri üretim ve pazarlamasında aile işletmeciliği ile berber 
birçok yerli ve yabancı firmalar faaliyet göstermektedir. Ayrıca ülkemizde gelişen 
ekonomiye paralel olarak belediyelerimizin insana ve çevreye olan bakış açısının 
değişmesiyle de iç piyasa da özellikle peyzaj düzenlemelerinde dış mekan ve 
mevsimlik süs bitkilerinin kullanımı sebebiyle talep daha da artmaktadır.

Bu taleplerin sağlıklı ve istenilen normlarda karşılanması amacıyla süs 
bitkileri üretiminin  bu  konuda  eğitim  almış  profesyonel  kişilerce  yapılması  
gündeme  gelmiş, üniversite  ve  sektör  işbirliğiyle  kalifiye,  konusunda  
uzman  ve  teknik  beceriye  sahip elemanlara ihtiyaç olduğu görülmüştür.   Bu 
doğrultuda süs bitkileri üretim tekniklerinin konu ile ilgilenenlere, üreticilere 
ve üreticilik alanında mesleki eğitim gören öğrencilere teorik ve pratik açıdan 
basit fakat anlaşılabilir bir şekilde aktarılması amacıyla bu kitabın hazırlanması 
amaçlanmıştır.

Kitabın okuyucusu ile buluşmasını sağlayan Sayın Fethiye Çolak 
Hanımefendinin adında Efil Yayınevine teşekkürü bir borç bilirim. Kitabı 
kaleme alan değerli çalışma arkadaşlarım Dr. Hülya Akat, Öğr. Gör. Oral Şahin, 
Dr. Gülbin Çetinkale Demirkan ve Dr. Özlem Akat Saraçoğlu’na tempolu ve 
özverili çalışmaları nedeniyle şükranlarımı sunarım.

Prof. Dr. İbrahim Yokaş
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Son yıllarda nüfusun artması ve kentleşme ile birlikte hızla ortaya çıkan yapılaşma 
sonucu doğaya ve çevreye duyulan özlem gittikçe büyüyerek süs bitkileri üretim ve 
kullanımını önemli bir hale getirmiştir. Artan doğa özlemi ile gelişen çevre bilinci 
insanların doğa ve çevrenin korunarak sürdürebilirliğinin sağlanması konusuna 
dikkatlerini çekmektedir. Aksi takdirde çevre ve doğa tahrip olmaktadır. Doğaya duyulan 
bu özlem, yapay olarak, süs bitkilerinin bir kısmının açık alanlarda kullanılmasıyla peyzaj 
düzenlemeleri aracılığı ile giderilirken, metropollerdeki kısıtlı bahçe olanaklarından 
dolayı bunun sağlanamadığı durumlarda ise iç mekanlardaki tasarımlar ile yok edilmeye 
çalışılmaktadır. Ayrıca daha çok ev, ofis, hastane gibi iç mekanlarda hoş kokuları ile 
dikkat çeken, daha çok hediyelik olarak değerlendirilen ve insanları görsellikleri ile 
cezbeden kesme çiçeklerin bu amaçla kullanımları söz konusudur. Bununla birlikte farklı 
kullanım alanlarına sahip (dış mekan, iç mekan ve kesme çiçek olarak), ülkemizde çok 
sayıda endemik türü bulunan geofitler de süs bitkileri içinde önemli bir yere sahip olup 
kullanımları ile çevreye renk katmaktadır.

Son yıllarda süs bitkileri yalnız özel günlerde duyguların ifade edilmesinde değil, 
yaşam alanlarında (park, bahçe, ev, balkon, yol vb.) yoğun olarak kullanılan ve artan 
oranda ekonomiye katkı sağlayan bir sektör olarak görülmektedir. Özellikle bahçe 
bitkileri içerisinde süs bitkileri ihracatı ülke ekonomisine sağladığı katkı açısından 
büyük önem arz etmektedir. Geleneksel yetiştiriciliklere alternatif olarak süs bitkilerinin 
üretimi amacıyla bu türlerin bilinmesi, üretim tekniklerinin öğrenilmesi ve kaliteli 
bir yetiştiricilik için bu türlerin istediği uygun ekolojik koşulların iyice kavranması 
gerekmektedir.

Bu kadar farklı yapıda ve değişik alanlarda kullanıma hitap eden, çok sayıda 
bitki türünü içeren süs bitkilerinin üretiminde de teknik olarak değişik yöntemler 
kullanılmaktadır. Bahçe bitkilerinin birçoğunun üretim yöntemi birbirine 
benzemesinden ve bahçe bitkileri yetiştiricilerinin uzun yıllar aynı türleri kullanarak 
üretimlerini gerçekleştirmesinden dolayı süs bitkilerinde olduğu gibi farklı üretim 
teknikleri kullanılamamaktadır. Bu etkenler süs bitkisi üretiminin alternatif bir tarım 
kolu olarak değerlendirilmesine neden olmaktadır. Süs bitkileri üreticileri, meyve ve sebze 
üreticilerinin kullandığı tekniklerin dışında süs bitkisi türünün genetik yapısına bağlı 
olarak taşıdığı organlar sebebiyle farklı üretim tekniklerini kullanmaktadır. Özellikle 
geleneksel bahçe bitkisi türlerini yetiştiren üreticiler çok sayıda bitki türü ve çeşitliliğine 
sahip süs bitkisi üretimleri ile yeni karşılaşmaya başladığından süs bitkisi türlerini tanıma 
ve üretimleri konusunda eksikleri olduğundan süs bitkisi üretim teknikleri önemli bir 
alan olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sonuç olarak ülkemizde son yıllarda gelişen süs bitkisi sektörüne katkıda bulunmak 
amacıyla süs bitkisi kavramının algılanması, süs bitkilerinin sınıflandırılması ve bitkisel 
tasarımlarda kullanılabilmesi için öncelikle süs bitkilerinin üretilmesinde kullanılan 
yöntemler ile  ilgili  gerekli  teknik  bilgilerin  öğrenilmesi  gerekmektedir.  Süs  
bitkilerinin  öncelikle bilinmesinin yanı sıra çoğaltılmasında türe uygun, doğru üretim 
tekniğinin tercih edilmesi ve iyi bir üretim materyali ile yetiştiriciliğe başlamak ticari 
olarak maliyetleri düşürme açısından da oldukça önemlidir.

Bu amaçlar doğrultusunda kitapta süs bitkilerinin üretimi ile ilgili gerekli tüm teknik 
bilgiler ve detaylar sunulmuştur.

GİRİŞ
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1.   SÜS BİTKİLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ
Süs  bitkileri  denildiğinde insanların  aklına ilk  gelen  olgu  bitkilerden  görsel  

amaçlı yararlanmaktır. Bitkilerin süs amaçlı kullanımı, çiçek, yaprak, sürgün, dal, 
gövde, meyve ve habitus  gibi  özelliklerinin  görsel  olarak  sergilenmesi  şeklinde  
de  ifade  edilebilmektedir. Başka bir deyişle çiçek, gonca, yaprak, sürgün, dal, 
meyve veya yapısal formları ile görsel etkinlik sağlamak amacıyla kullanılan 
bitkilere “süs bitkileri” denilmektedir (Kazaz ve ark., 2015).

İnsanların süs bitkileriyle olan ilişkisi çok eski çağlara dayanmaktadır. Tarih 
boyunca insanoğlu görsel, duygusal, sağlık ve psikolojik nedenlerden dolayı süs 
bitkilerini kullanırken günümüzde ise tüm yaşam alanlarında var olup bu durum 
insanların yaşam kalitesini de arttırmaktadır.

Süs bitkileri sektörü, dış mekan süs bitkileri, iç mekan süs bitkileri (saksılı 
salon bitkileri), kesme çiçekler ve doğal çiçek soğanları olmak üzere 4 grupta 
sınıflandırılmaktadır (Yazgan, 2009; Kazaz, 2012). Bu sınıflandırma içinde yer 
alan özellikle ev, ofis, alışveriş merkezleri,  restaurant   gibi  iç  mekanlar  ile  
peyzaj  düzenlemelerinin   yapıldığı   yaşam alanlarında giderek artan süs bitkileri 
kullanımı sayesinde mekânsal tasarımların insanlar ve toplum sağlığı üzerinde 
pozitif etkileri olduğu ortaya konulmuştur (Yazgan, 2003).

Dünyada, 145 ülkede, 223.105 ha’lık bir alanda süs bitkisi üretimi 
yapılmaktadır (Gülgün,  2015).  Süs  bitkisi  üretim  alanları  açısından  Asya  ve  
Pasifik  ülkeleri,  satış bakımından ise Avrupa ülkeleri ilk sıralarda yer almaktadır. 
Ülkemizin süs bitkileri üretim alanlarına bakıldığında ise toplam 46.197 da 
üretim yapıldığı görülmektedir (TUİK, 2015). Bu alanlarda yetiştirilen süs 
bitkileri üretiminin % 72’si açık alanlarda, kalan kısmı ise örtü altı alanlarda 
gerçekleştirilmektedir (Gülgün, 2015). Gerçekleştirilen üretim miktarları 
değerlendirildiğinde ise kesme çiçekler % 80, dış mekan süs bitkileri % 14, doğal 
çiçek soğanları (geofitler) % 4 ve iç mekan süs bitkileri (saksılı salon bitkileri) 
% 2’lik bir pay ile son sırada yer almaktadır (Onay, 2014). Süs bitkileri üretim 
alanları açısından bakıldığında, İzmir ili, dış mekan süs bitkileri ve kesme çiçek 
yetiştiriciliğiyle; Sakarya, dış mekan süs bitkileri ile; Antalya, kesme çiçek ve 
doğal soğan yetiştiriciliği ile; Yalova ve Bursa illeri ise dış mekan, kesme çiçek ve 
doğal çiçek soğanları yetiştiriciliği ile ilk sıralarda yer almaktadır (Baktır, 2013).

Tarımsal üretim potansiyeli içinde önemli bir yere sahip olan süs bitkilerinin 
üretimi ve ihracatı ülkemiz ekonomisi açısından çok büyük bir değer 
taşımaktadır. 2012 yılı verilerine göre, 21 milyar 765 milyon dolarlık dünya 
süs bitkileri ihracatı içinde, Hollanda, Kolombiya, Almanya, Belçika, İtalya, 
Ekvator ve  Kenya gibi ülkeler ilk sıralarda yer alırken, ülkemiz ise 71.34 milyon 
dolarlık bir rakam ile dünya ihracatında 25. sırada yer almaktadır (Kazaz ve 
ark., 2015). Bununla birlikte ülkemizin son yıllarda gerek süs bitkileri üretimi 
açısından gerekse ihracat ve ithalat bakımından büyük bir gelişme kaydettiği 
görülmektedir.
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Hızla gelişen süs bitkileri sektörünün, ihracat boyutunun dışında bireylere 
istihdam olanakları sunması ile ülkedeki işsizlik oranın düşürülmesine ve dolaylı 
olarak da ekonomiye katkı  sağlamasına  olanak  tanıdığı  görülmektedir.  Ülkemiz  
farklı  ekolojideki  coğrafik bölgelere sahip olmasına rağmen süs bitkileri üretim 
ve ihracatında bu avantajlardan yeterli düzeyde yararlanamamaktadır. Bunun 
yanı sıra farklı coğrafik koşulların varlığı ülkemizin florasında çok sayıda doğal 
ve endemik bitkilerin bulunmasına neden olmaktadır. Özellikle bu türlerin süs 
bitkisi olarak kullanım potansiyelinden yararlanıp kültüre alınması ile üretim 
teknikleri ve miktarlarının da arttırılarak ülkemiz süs bitkisi sektörünün 
uluslararası düzeyde daha da üst sıralara çıkarılması sağlanmalıdır. Bu amaçla 
hükümet ve yerel yöneticilerin süs bitkileri üretimi ile yetiştiriciliği konusunda 
çalışma yapan akademik ve üretici bazındaki kişi ile kurumları desteklemesi 
gerekmektedir. Bunlara ilaveten süs bitkileri üretim tekniklerinin üretici  
boyutunda  daha  anlaşılabilir  bir  duruma  getirilmesi  için  gelişen  yeni  bilimsel 
tekniklerin teorik ve uygulamalı olarak üreticilere aktarılması da büyük önem 
taşımaktadır.

2.   SÜS BİTKİLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
Süs  bitkileri  açık  alanlarda  peyzaj  düzenlemelerinde  kullanılan  ve  iç  

mekanlarda yetiştirilen bitkiler ile kesme çiçek veya yeşillik olarak kesilerek 
toplanan bitkileri kapsamaktadır. Süs bitkileri dış mekan süs bitkileri, iç mekan 
süs bitkileri (saksılı salon bitkileri), kesme çiçekler ile soğanlı, yumrulu ve 
rizomlu süs bitkileri (geofitler) olarak sınıflandırılmaktadır (Titiz ve ark., 2000; 
Gürsan, 2002; Yazgan ve ark., 2009).

2.1.   Dış Mekan Süs Bitkileri

Bu grupta yer alan süs bitkileri, peyzaj düzenlemelerinde, karayollarının 
ağaçlandırılmasında, çatı bahçeleri, dikey bahçeler ile rekreasyon alanlarında 
kullanılan ve daha eksterm ekolojik koşullara dayanabilen doğal olarak açık 
alanlarda da var olabilen bitkilerdir (Ergun, 2005). Bunlar kendi içinde 
kullanım ve habitüsleri ile dendrolojik özelliklerine göre iki farklı şekilde 
gruplandırılmaktadır:
I. Dış mekan süs bitkileri kullanım ve habituslarına göre, tek yıllık, iki yıllık 

ve çok yıllık süs bitkileri şeklinde sınıflandırılmaktadır. Tek yıllık süs 
bitkileri otsu yapıda olup, vegetatif ve generatif gelişme sürecini bir yıl 
içinde tamamlayarak sonraki yıl için tekrar tohum ile üretilmesi gereken 
bitkilerdir. Mevsimlik süs bitkilerinden Ateş Çiçeği (Salvia splendens), 
Kadife Çiçeği (Tagates erecta), Petunya (Petunia grandiflora), Rozet Çiçeği 
(Vinca rosea) ve Çayır Papatyası (Bellis perennis) gibi türler bu gruba örnek 
verilmektedir. İki yıllık süs bitkileri, vegetatif gelişmesini ilk yıl, generatif 
gelişmesini ise ikinci yıl içinde gerçekleştirdikten sonra yaşam sürecini 
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tamamlayarak ertesi yıl tekrar tohumla üretilebilen bitkilerdir. Çan Çiçeği 
(Campanula rotundifolia), Delfinyum (Delphinium cultorum), Hüsnüyusuf 
(Dianthus barbatus), Çuha Çiçeği (Primula acualis), Mavi Çiçekli Ateş 
Çiçeği (Salvia x superba) gibi türler iki yıllık mevsimlik süs bitkilerine örnek 
verilmektedir. Çok yıllık süs bitkileri ise uzun ömürlü, otsu veya odunsu 
yapıya sahip olan, her yıl vegetasyon dönemini tamamladıktan sonra 
canlılığını devam ettirebilen bitkilerdir. Bu gruba otsu yapıya sahip olan, 
Koyun Gözü (Gazania rigens), Kül Çiçeği (Senecio bicolor), Buz Çiçeği 
(Aptenia cordifolium), Dam  Koruğu  (Sedum album) türleri  ile odunsu  
yapıya  sahip  olan  Ladinler (Picea sp.), Göknarlar (Abies sp.), Sedirler 
(Cedrus sp.), Çamlar (Pinus sp.), Serviler (Cupressus sp.), Ardıçlar (Juniperus 
sp.), Manolyalar (Magnolia sp.), Akçaağaçlar (Acer sp.), Ihlamurlar (Tilia 
sp.), Söğütler (Salix sp.) ve Defneler (Laurus sp.) gibi bitki grupları örnek 
verilmektedir.

II. Dendrolojik özelliklerine göre ise ölçü, form (biçim), renk ve dokuları 
olmak üzere dış mekan süs bitkileri 4 grupta sınıflandırılabilmektedir:

•• Dış mekan süs bitkileri ölçüleri ve gelişim süreçleri boyunca erişecekleri 
görüntüler esas alınarak, ağaçlar, ağaççıklar, çalılar, sarmaşıklar, mevsimlik-
ler, yer örtücüler, çim türleri ve su bitkileri olmak üzere 8 kısımda incelene-
bilmektedir (Karagüzel ve ark., 2010).

Ağaçlar, en az 5 m boy ve 10 cm gövde çapına sahip olan, güçlü bir kök ve taç 
yapısı oluşturan odunsu yapıdaki çok yıllık süs bitkisi grubunu oluşturmaktadır. 
Ağaçlar dış mekan süs bitkileri içinde habitusları itibari ile görsel etkisi en fazla 
olan türlerdir. Örnek olarak Doğu Karadeniz Göknarı (Abies nordmanniana), 
Lübnan Sediri (Cedrus libani), Kırmızı Yapraklı Amerikan Meşesi (Quercus 
rubra), Büyük Çiçekli Manolya (Magnolia grandiflora) ve At Kestanesi (Aesculus 
hippocastanum) türleri ağaç grubuna ait dış mekan süs bitkileridir.

Bitki boyu 1-5 m arasında ve 10 cm’den daha küçük gövde çapına sahip ise 
odunsu ve bodur bir ağaç görüntüsü sergiliyorsa bu özellikleri taşıyan bitkiler 
ağaççık grubunu oluşturmaktadır. Örnek olarak Erguvan (Cercis siliquastrum), 
Oya Ağacı (Lagerstroemia indica) ve Kıbrıs Akasyası (Acacia cyanophylla) süs 
bitkisi türleri verilmektedir.

Çok yıllık, 2 m’ye kadar boylanabilen, alttan çok sayıda sürgün veya dal 
oluşturan, kompakt gelişme gösteren, genelde ağaç ve çim türleri arasında geçişi 
sağlayan Taflan (Euonymous japinoca), Kurtbağrı (Ligustrum vulgare), Patlıcan 
Çiçeği (Solanum rantonnetii), Zakkum (Nerium oleander) ve Hanım Tuzluğu 
(Berberis thunbergii) gibi türler ise çalı grubu süs bitkilerini temsil etmektedir.

Sarılıcı, tırmanıcı ve sarkıcı formdaki süs bitkileri sarmaşıklar grubunu 
oluşturmaktadır. Kendiliğinden tırmanabilen veya bir desteğe tutunarak 
sarılıp onları kapatabilen Duvar Sarmaşığı (Hedera helix), Amerikan 



5

Sarmaşığı (Ampelopsis quinquefolia), Mor Salkım (Wisteria sinensis), Begonvil 
(Bougainvillea glabra), Çarkıfelek (Passiflora edulis) ve Yasemin   (Jasminum   
nudiflorum)   gibi   dış   mekan   süs   bitkileri   sarmaşıklara   örnek verilmektedir.

Mevsimlik süs bitkileri, çoğunlukla tek yıllık, bazı türleri iki veya çok yıllık 
olabilen geneli otsu yapıda ve değişik renkte çiçekleri ile dikkat çeken süs 
bitkileridir. Portakal Nergisi (Calendula officinalis), Kadife Çiçeği (Tagates 
patula), Rozet Çiçeği (Vinca rosea), Ateş Çiçeği (Salvia splendens), Horoz İbiği 
(Celosia argentea) tek yıllık, Çin Karanfili (Dianthus barbatus), Çayır Güzeli 
(Bellis perennis), Hercai Menekşe (Viyola cornuta) iki yıllık, Çuha Çiçeği 
(Primula acaulis) ve Koyun Gözü (Gazania rigens) ise çok yıllık mevsimlik süs 
bitkisi türlerine örnek olmaktadır.

Yerörtücü süs bitkileri, peyzaj düzenleme alanlarında daha çok eğimli ve 
verimsiz bölgelerde, bakımı kolay olması nedeniyle çim türleri yerine kötü 
görüntünün ortadan kaldırılması amacıyla kullanılabilen, çiçekli veya çiçeksiz, 
çoğunluğu kısa boylu ve sukkulent yapıda bitkilerdir. Buz Çiçeği (Aptenia 
cordifolia), Kaz Ayağı (Carpobrotus edulis), İpek Çiçeği (Portulaca grandiflora) 
ve Dam Koruğu (Sedum album) gibi türler yer örtücü süs bitkilerine örnek 
oluşturmaktadır.

Çim türleri, peyzaj tasarımlarında spor sahaları (golf ve futbol), park ve bah-
çe düzenlemeleri, çatı bahçeleri, refüj ve şevler gibi alanlarda en fazla kullanılan 
yerörtücü özelliği de taşıyan süs bitkileridir. Çim türleri farklı ekolojik koşullara 
ve amacına bağlı, tekli veya karışım olarak tercih edilebilmektedir. Genel anlam-
da kendi içinde soğuk ve sıcak iklim çim türleri olarak gruplandırılmaktadır. 
Soğuk iklim çim türlerine örnek olarak İngiliz Çimi (Lolium perenne), Kırmızı 
Yumak Otu (Festuca rubra), Stolonlu Çim (Agrostis stolonifera) ve Çayır Salkım 
Otu (Poa pratensis) gibi türler, sıcak iklim çimlerine örnek olarak ise Bermu-
da Çimi (Cynadon dactylon), Uganda Çimi (Cynadon transvaalensis) ve Japon 
Çimi (Zoysia japonica) gibi türler verilmektedir.

Su bitkileri, peyzaj düzenlemelerinde görsel amaçlı su yüzeyleri ve süs havuz-
larında dekoratif etkiler yaratmak için tercih edilen süs bitkisi türleridir. Nilüfer 
(Nymphea sp.), Su Mercimeği (Lemna minor) ve Su Marulu (Pistia sp.) gibi tür-
ler su bitkilerine örnek oluşturmaktadır.

Dış  mekan  süs  bitkilerinden  ağaçlar,  ağaççıklar  ve  çalılar  fizyolojik  
gelişimleri açısından, kışın yaprağını dökenler ve herdem yeşil olanlar olmak 
üzere iki sınıfta değerlendirilmektedir. Kışın yaprağını döken süs bitkilerine 
örnek olarak Doğu Çınarı (Platanus orientalis), Sığla (Liquidambar orientalis), 
Kadın Tuzluğu (Berberis thunbergii) verilmektedir. Herdem yeşil dış mekan süs 
bitkileri, “koniferler, ibreliler, iğne yapraklılar, kozalaklılar”  olarak  da  bilinen  
dar  yapraklılar  ile  geniş  yapraklılar  olarak gruplandırılmaktadır. Konifer grubu 
bitkilerin tamamı (Bataklık Servileri hariç) herdem yeşil bitkilerdir. Örnek olarak 
Atlas Sediri (Cedrus atlantica), Gümüşi Amerikan Göknarı (Abies concolor), 
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Doğu Ladini (Picea orientalis) ve Fıstık Çamı (Pinus pinea) verilmektedir. 
Geniş yapraklılara ise Dişbudak (Fraxinus excelsior), Meşe (Quercus coccifera) ve 
Ihlamur (Tilia tomestosa) türleri örnek olmaktadır.

•• Dış mekan süs bitkilerinin formlarına (biçimlerine) göre sınıflandırıl-
masında, bitkilerin genetik yapısı ve bulunduğu ekolojik koşulların etkin-
liği baskın gelmektedir. Formları itibari ile dış mekan süs bitkileri, formal 
(düzenli) ve informal (düzensiz) olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. For-
mal grup kendi içinde salkım, sütun, piramit ve yuvarlak form olarak tekrar 
sınıflandırılabilmektedir. İnformal grup ise habitusu itibariyle dağınık ve 
düzensiz bir görüntü sergileyen dış mekan süs bitkilerinin taşıdığı form-
lardır. Formal yapı içinde yer alan salkım formlu dış mekan süs bitkilerine 
örnek olarak Salkım Söğüt (Salix babylonica), Salkım Dut (Morus  alba  
“Pendula”),  Yalancı  Servi  (Chamaecyparis  nootcatensis  “Pendula”),  sü-
tun forma,  Leylandi  (x  Cupressocyparis  leylandii),  Altuni  Sütun  Porsuk  
(Taxus  baccata “Fastigiata Aurea”), piramit forma, Piramit Servi (Cupressus 
sempervirens “Pyramidalis”), Altuni Piramidal Mazı (Thuja orientalis “Pyra-
midalis Aurea”) ile yuvarlak forma, Fıstık Çamı (Pinus pinea) ve Top Akasya 
(Robinia pseudoacacia “Bossaniana”) türleri örnek verilirken Doğu Çınarı 
(Platanus orientalis), Puro Ağacı (Catalpa bignonioiedes), Gülibrişim (Albi-
zia julibrissin) ve Jakaranda (Jacaranda mimosifolia) türleri ise informal dış 
mekan süs bitkisi olarak değerlendirilmektedir.

•• Dış mekan süs bitkilerinin peyzaj tasarımlarında tercih nedenlerinden 
biri de bitkilerin yaprak, çiçek, sürgün, dal ve gövde renklerindeki değişimle-
rinden kaynaklanmaktadır. Yaprağın yeşil renk dışında değişik renk taşıması 
veya mevsimsel renk değişimleri ile çiçek ve meyvenin faklı renk gösterme-
leri tasarımda renk vurgusunu öne çıkarmaktadır. Bu özellik peyzaj tasa-
rımlarında insanlar üzerinde mevsimlerin ve doğanın daha etkin bir şekilde 
algılanmasına yardımcı olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında dış mekan süs 
bitkileri morfolojik farklılıklarına bağlı olarak, çiçekli, meyveli, farklı yaprak 
rengine sahip, yaprak rengini değiştiren ve alacalı yapraklar taşıyan türler 
şeklinde de gruplandırılabilmektedir.

•• Dış mekan süs bitkileri doku yönünden incelendiğinde ise bitkilerin 
görsel algı veya dokunma hissi ile yarattığı etkiler birbirinden farklılık gös-
termektedir. Bitkiler toprak üstü aksamları olan yaprak ve dallarının yo-
ğunluk durumlarına göre, seyrek veya sık, morfolojik özelliklerine göre, tüy 
veya diken taşıyıp taşımaması durumu ile tüylü veya dikenli şeklinde değişik 
faktörler açısından değerlendirilerek de doku özelliğini ortaya koyabilmek-
tedir. Bu şekilde bir gruplandırma yapıldığında da birçok yeni sınıf ortaya 
çıkarılarak süs bitkileri daha ayrıntılı bir şekilde de sınıflandırılabilmektedir.
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2.2.   İç Mekan Süs Bitkileri

Dış mekanlarda yetişme koşullarında doğal olarak var olan veya yapay olarak 
peyzaj düzenlemelerindeki bitkisel tasarımın, iç mekanlarda kısmen de olsa 
sağlanabilmesi amacıyla kullanılan bitkiler iç mekan süs bitkileri (saksılı salon 
bitkileri) grubunu oluşturmaktadır. İç mekan süs bitkilerinin kullanımı ile 
doğadaki görsel güzellik kapalı mekanlara da taşınarak insanların doğa özlemi 
giderilmeye çalışılmaktadır. İç mekan süs bitkilerinin kullanımı sadece bitkilerin 
görsel etkisinden değil aynı zamanda iç mimaride de tamamlayıcı bir unsur 
olarak görev yapmasından kaynaklanmaktadır (Yazgan ve ark., 2009). Sadece 
evde değil aynı zamanda ofisler, oteller, hastaneler, alışveriş merkezleri gibi 
değişik kapalı mekanlarda da iç mekan süs bitkileri kullanılabilmektedir.

Kentleşme ve endüstrileşme sonucu yapılaşmanın artmasıyla ortaya çıkan 
kısıtlı bahçe alanlarından dolayı iç mekanlarda bitki kullanımına talep giderek 
artmaktadır. İç mekan süs bitkileri, örtü altı yapılar gibi kontrollü yetiştirme 
ortamlarında iyi gelişme gösterebilen, ekolojiye bağlı olarak değişmekle birlikte 
genellikle dış mekanlarda yaşayamayan daha hassas türlerdir. İstisna olarak bazı 
mikroklima özelliği taşıyan bölgelerde bazı iç mekan süs bitkileri dış mekan 
koşullarında da yaşayabilmektedir.

İç mekan süs bitkilerini yaprakları için yetiştirilen, çiçekleri için yetiştirilen, 
kaktüs ve sukkulentler (etli yapraklılar) ile Bromeliaceae familyası üyeleri 
(Bromeladlar) olmak üzere 4 grupta incelemekteyiz (Korkut ve İnan,1995):

I. Yaprakları için yetiştirilen iç mekan süs bitkileri daha çok yapraklarının değişik 
şekli, dokusu, rengi, deseni ve dekoratif görüntüsü için kullanılmaktadır 
(Yazgan ve ark., 2009). Bir kısmı, koşullar optimum olsa da kısa sürede 
dökülebilen gösterişsiz ve küçük çiçekler  açtığı  için  yaprakları  görsel  olarak  
daha  ön  plana  çıktığından  yaprakları  için yetiştirilen süs bitkileri adı altında 
toplanmaktadır.
Aşk Merdiveni (Nephrolepis exeltata), Yaprak Begonya (Begonia rex), Kauçuk 
(Ficus elastica),  Kroton  (Cadiaeum  variegatum),  Kardeş  Kanı  (Dracaena  
deremensis),  Yukka (Yucca elephantipes) ve Salon Çamı (Araucaria excelsa) 
gibi türler yaprakları için yetiştirilen iç mekan süs bitkileri içerisinde 
bulunmaktadır.

II. Çiçekleri için yetiştirilen iç mekan süs bitkileri, yaprakları ile kıyaslandığı 
zaman, çiçeklerinin yoğun bir şekilde ve uzun süreli bitki üzerinde bulunması 
ve görsel etkisinden dolayı iç mekan süs bitkileri bu grup altında toplanmıştır.
Ortanca (Hydrangea macrophylla), Afrika Menekşesi (Sainpaulia ionantha), 
Atatürk Çiçeği (Euphorbia pulcherrima), Flamingo Çiçeği (Anthurium 
scherzerianum), Kamelya (Camelia japonica) ve Küpe Çiçeği (Fuchsia 
hybrida) gibi iç mekan süs bitkileri çiçekleri için yetiştirilen gruba örnek 
teşkil etmektedir.
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III. Kaktüs ve sukkulent süs bitkileri, yapraklarında ve gövdelerinde su depo 
edebilen bitkilerdir. Kaktüsler ile sukkulent bitkiler arasındaki tek fark, 
kaktüs grubu bitkilerin yapısında diken taşımasından kaynaklanmaktadır. 
Kaktüs ve sukkulent yapıdaki iç mekan süs bitkileri, yüksek sıcaklık ve düşük 
nem istekleri ile de dikkat çekmektedir.
Atlas Çiçeği (Epiphyllum hybridum), Kalonşoe (Kalanchoe blossfeldiana), 
Dam Koruğu (Sedum morganianum), Mum Çiçeği (Hoya carnosa),   Sığır 
Dili (Gasteria verrucosa), Yılbaşı Kaktüsü (Schlumbergera bridgesii) ve Kalp 
Kalbe Karşı (Ceropegia woodii) gibi türler kaktüs ve sukkulent grubu iç 
mekan süs bitkilerine örnek olmaktadır.

IV. Bromeladlar, gerek morfolojik yapıları gerekse epifit bir bitki olmaları 
nedeniyle ayrı bir grup altında toplanmış süs bitkisi türleridir. Bu gruptaki 
türlerin çoğunluğu doğal ortamlarında başka bir bitki üzerinde yaşayarak 
onların kökleri ile aldıkları su ve besin maddelerini kullanmaktadır. Yaprakları 
rozet şeklinde, iç içe geçmiş durumda ve kısa gövde yapısına sahip aynı 
familyada (Bromeliaceae) yer alan iç mekan süs bitkileridir. Bu grupta yer alan 
iç mekan süs bitkileri aynı zamanda “epifit bitkiler” oldukları için kök yapıları 
da çok gelişmemiştir. Bu kök yapıları doğal ortamlarında bitkinin sadece su ile 
besin maddelerinden yararlanmasına ve diğer bitkiye tutunmasına yardımcı 
olmaktadır.
Eşmeya (Aechmea fasciata), Kuş Yuvası (Nidularium innocentii), Kraliçenin 
Göz Yaşları  (Bilbergia  nutans),  Tillandsiya  (Tillandisia  cyanea)  ve  Alev  
Kılıcı  (Vriesea splendens) türleri bu familya üyesi iç mekan süs bitkilerine 
örnek verilmektedir.

2.3.   Kesme Çiçekler

Kesme çiçekler, duyguların ifade edilmesinde bitkinin çiçeği veya buna ila-
veten çiçek sapı, meyveleri, sürgün kısımlarının birlikte kesilerek (hasat işlemi) 
buket, vazo, sepet veya çelenk aranjmanlarında kullanılan süs bitkisi türlerini 
kapsamaktadır. Kesme çiçekler üretim şekillerine göre ve aranjmanlarda yer alma 
durumlarına göre iki şekilde incelenmektedir:

I. Kesme çiçekler üretim şekillerine göre kesme çiçekler, tohumdan çoğaltılanlar, 
aşı, çelik veya doku kültürü ile çoğaltılanlar, soğanlı kesme çiçekler ve kesme 
yeşillikler olmak üzere 4 ana grupta toplanmaktadır.
Tohumdan çoğaltılan kesme çiçek türlerine örnek olarak, Şebboy (Matthiola 
incana), Lisiantus (Eustoma grandiflorum), Hüsnüyusuf (Dianthus 
barbatus), aşı, çelik veya doku kültürü ile çoğaltılanlara, Gül (Rosa sp.), 
Karanfil (Dianthus caryophyllus), Gerbera (Gerbera jamesonii), Kasımpatı 
(Chrysanthemum morifolium), soğanlı kesme çiçeklere, Lale (Tulipa sp.), 
Zambak (Lilium sp.), Nergis (Narcissus sp.), Glayöl (Gladiolus sp.), Kayısı 
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Çiçeği (Freesia  sp.),  kesme  yeşillikler  için  ise  Aşk  Merdiveni  (Nephrolepis  
exeltata),  Japon Şemsiyesi (Cyperus alternifolius) ve Tül Kuşkonmaz 
(Asparagus plumosus) gibi süs bitkisi türleri örnek verilmektedir.

II. Aranjmanlarda (buket, vazo, sepet veya çelenk) yer alma durumlarına göre ana 
materyal ve dolgu materyali olarak kullanılan kesme çiçek türleri adı altında 2 
grupta toplanmaktadır:

•• Ana materyal olarak kullanılan kesme çiçekler, Gül (Rosa sp.), Karanfil 
(Dianthus caryophyllus), Glayöl (Gladiolus sp.), Zambak (Lilium sp.), Ger-
bera (Gerbera jamesonii) ve Kasımpatı (Chrysanthemum morifolium) gibi iri 
çiçekli görüntüleri ile aranjmanın temelini oluşturan kesme çiçek türleridir.
•• Dolgu  materyali  olarak  kullanılan  kesme  çiçekler  ise  kendi  

içinde  kesme yeşillikler ile çiçekli ve meyveli dolgu materyalleri olarak 
sınıflandırılmaktadır. Taflan (Euonymus japonica), Defne (Laurus nobilis), 
Şimşir (Buxus sempervirens), Sikas (Cycas revoluta), Duvar Sarmaşığı (Hedera 
helix), Japon Şemsiyesi (Cyperus alternifolius), Aşk Merdiveni (Nephrolepis 
exeltata) ve Tül Kuşkonmaz (Asparagus plumosus) gibi süs bitkilerinin yaprak 
ve sürgünleri kesme yeşillik olarak kullanılan türlere örnek olmaktadır. Altın 
Başak (Solidago virgaurea), Gelin Çiçeği (Gypsophila paniculata), Trakelyum 
(Trachelium sp.), Sahil Karanfili (Limonium sinuatum) ve Tavşan Memesi 
(Ruscus aculeatus) gibi türler çiçekli ve meyveli dolgu materyali olarak 
kullanılan kesme çiçek türlerine örnek oluşturmaktadır.

2.4.   Soğanlı, Yumrulu ve Rizomlu Süs Bitkileri

Bu grup bitkiler toprak altı organlardan soğan, soğanımsı gövde, yalancı so-
ğan, yumru, yumru  kök  veya  rizom  adı  verilen  yapıları  taşıdığından  “geofit”  
adını  da  almaktadır. Geofitler, süs bitkisi sektörü içinde metamorfoza (başkala-
şım) uğramış yapılara sahip olan, gelişme periyodu sonunda üst aksamı kuruya-
rak sadece toprak altı kısımları canlılığını sürdürerek yaşamını  dormant (uyur) 
halde geçiren süs bitkisi grubudur. Ülkemizde de birçok endemik türü bulunan 
süs bitkileri grubudur (Titiz ve ark., 2000).

Ülkemizde geofitlerden en çok Zambakgiller (Liliaceae), Nergisgiller 
(Amaryllidaceae) ve Süsengiller (Iridaceae) familyalarına ait süs bitkisi türleri 
endemik olarak bulunmaktadır. Geofit bitkiler doğal ortamlarında bulunabildi-
ği gibi dikkat çekici, renkli ve kokulu çiçeklere sahip olmaları nedeniyle peyzaj 
tasarımlarında, saksılar içinde iç mekan süs bitkisi (saksılı süs bitkisi)  veya  hoş  
kokularından  dolayı  kesme  çiçek  olarak  da  yetiştirilebilmektedir.  Süs bitkileri 
sektörü açısından bakıldığında ise geofitlerin, ülkemizdeki endemik tür çeşitlili-
ği ile ekonomiye çiçek ve üretim materyali satışı aracılığıyla sağladıkları katkılar 
açısından değerli bir süs bitkisi grubu olarak karşımıza çıktığı görülmektedir.
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3.   SÜS BİTKİSİ ÜRETİM ALANLARI
Dünya nüfusuna paralel olarak tüketimin artmasıyla birim alanlardan en üst 

düzeyde yararlanma gereksinimi kaçınılmaz olmakta ve bu da entansif (yoğun) 
tarım uygulamalarını gündeme   taşımaktadır.   Entansif   tarımın   yapıldığı   bu   
alanlar,   sadece   birim   alandan faydalanmayı değil aynı zamanda kontrollü 
koşullarda yapılan üretimi de beraberinde getirmektedir. Son yıllarda sebze ve 
meyvelerin yanı sıra ekonomik pazarda büyük bir öneme sahip   süs   bitkisi   ye-
tiştiriciliğinde   de   uygun   çevre   koşullarının   sağlanarak   bitkilerin yetiştirilme 
döneminin uzatılması, yıl içerisinde yetiştirilen ürün miktarının arttırılması ve 
talebin  karşılanması  amacıyla    açık  alanların  dışında  örtü  altı  alanlarda  da  
süs  bitkisi üretimleri yapılmaktadır. Örtü altı yapılar, seralar ve tüneller olmak 
üzere 2 grup altında toplanmaktadır. Bu iki örtü altı yapıda da kontrollü çevre 
koşulları sağlanmaktadır.

İklimle ilgili çevre koşullarına bağlı kalmadan veya kısmen bu koşullardan 
etkilenerek, gerektiğinde de sıcaklık, bağıl nem, ışınım, karbondioksit ve hava 
hareketinin kontrol altında tutularak bitkilerin büyümesi ve gelişmesi için en 
uygun koşulları sağlamak, çeşitli kültür bitkilerinin fide ve fidanlarını üretmek 
amacıyla cam, plastik vb. ışık geçirgen bir örtü malzemesiyle kaplanan birimler 
“örtü altı” yapılar olarak adlandırılmaktadır. Örtü altı yetiştiriciliğinde bitki ge-
lişimi için sıcaklık, nem, ışık ve karbondioksite (CO2) ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bunların içerisinde en önemli faktör ışığın yeterli miktarda bitkiye ulaşabilme-
sidir.

Bu koşullar altında süs bitkisi üretimleri ve yetiştiricilikleri değişik örtü altı 
yapılar ile açık alan koşullarında gerçekleştirilebilmektedir.

I. Cam Seralar: Cam, ışık geçirgenliği yüksek, içeriden dışarıya ısı geçirgenliği 
düşük, su ve hava geçirmeyen ancak aşırı basınç, darbe, ani sıcaklık değişimlerine 
karşı dayanıksız ve pahalı olup, sera yapımında son yıllarda daha az tercih 
edilen materyallerdir. Bununla  birlikte  sera  içerisindeki  sıcaklık  koşullarını  
daha  uzun  süre  muhafaza edebilmesinden dolayı, nadir de olsa, kullanımları 
görülebilmektedir. Cam seralar, iç mekan ve daha fazla sıcaklığa ihtiyaç duyan 
süs bitkisi türlerinin yetiştirileceği durumlarda tercih edilmektedir.

II. Plastik Seralar: Ekonomik, esnek bir yapıya sahip olması, gelişen teknoloji ile 
çeşitli katkı maddeleri takviyesi sayesinde güneşin ultroviyole (UV) ışınlarını 
tutmalarından dolayı çabuk dekompoze olan yapılarının sağlamlaştırılmasıyla 
cam seralara göre daha fazla tercih edilmektedir (Emekli ve Büyüktaş, 
2006; Türemiş, Tarihsiz). Ancak plastik örtüye sahip seralarda su buharının 
yoğunlaşması önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Su buharı, 
plastik üzerinden genellikle kayarak plastiğin ışık geçirgenliğinin azalmasına 
neden olmakta ve bu şekilde oluşan damlalar bitkiler üzerine akarak hastalık 
yapıcı etmenler ortaya çıkartabilmektedir (MEGEP, 2007a). Ülkemizde 



11

yaygın olarak uygun ekolojiye sahip bölgelerde ısıtmasız veya ısıtmalı 
bir şekilde kullanılan plastik seralarda birçok süs bitkisi türü kolaylıkla 
yetiştirilebilmektedir (Şekil 1).

Şekil 1. Süs bitkisi üretiminde kullanılan plastik sera

III. Plastik Tüneller: Isıtma gerektirmeyen bölgelerde, süs bitkisi üretim ve 
yetiştiriciliklerinde yıl boyunca üretim yapmak için tercih edilen ve dış hava 
şartlarından izole bir çevre ortamı meydana getiren örtü altı yapılardır (Şekil 2). 
Kendi içerisinde alçak ve yüksek plastik tüneller olarak sınıflandırılmaktadır. 
Yerden yüksekliği 60-140 cm arasında olanlar alçak plastik tüneller ve 180-220 
cm arasında kurulanlar ise yüksek plastik tüneller olarak isimlendirilmektedir 
(MEGEP, 2011a).

Şekil 2. Süs bitkisi üretiminde kullanılan yüksek plastik tüneller

IV. Açık Alanlar: Süs bitkisi türüne özgü olarak kullanılabilen üretim ve 
yetiştiricilik amaçlı yerlerdir. Yüksek sıcaklık gerektirmeyen dönemlerde, sıcak 
bölgelerde veya çok soğuk olmayan ve türe uygun olduğu takdirde sonbahar 
aylarında açık alan koşullarında da süs bitkisi yetiştiriciliği yapılabilmektedir. 
Özellikle dış mekan süs bitkisi türleri açık alan koşullarında yetiştirilmeye 
daha uygun olmaktadır.

Süs bitkisi üretim alanlarına bakıldığında, yapılan üretimin % 72’sinin açık 
alanlarda ve % 28’inin ise örtü altı yapılarda gerçekleştirildiği belirlenmiştir 
(Gülgün, 2015).




